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Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de 

Franca, realizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2018, às dezessete horas e trinta 

minutos, na sala de reuniões do Centro Administrativo, sob a presidência do Sr. José Cândido 

Chimionato e presentes os demais diretores, bem como os convidados Sr. Thiago da Silva, 

administrador hospitalar e a Sra. Bianca Nascimento Rodrigues, encarregada de orçamento e 

custo da Fundação, conforme lista de presença anexa. O presidente, Sr. José Cândido 

agradeceu a presença de todos e fez a leitura da pauta do dia. Servindo-se da palavra, a Sra. 

Bianca iniciou a explanação dos indicadores financeiros, com o apoio da projeção gráfica 

facilitando o entendimento dos participantes, destacando os principais pontos. Alterada a 

pauta, o Sr. José Cândido informou que no dia 30/10/2018 será realizada no Congresso, a 

votação do Programa F.G.T.S. Em seguida, o Sr. José Cândido fez o breve relato dos últimos 

acontecimentos, tais como, as negociações da subvenção municipal com a Prefeitura 

Municipal de Franca e o andamento das reformas da cozinha, lavanderia e novos leitos de 

UTI. Neste contexto, o Sr. José Cândido informou também a arrecadação obtida com o evento 

Grande Leilão JP, no dia 29/09, no valor parcial de R$86.535,00 (oitenta e seis mil quinhentos 

e trinta e cinco reais). Terminada a pauta, o Sr. José Cândido convidou a todos para 

participarem do 1º Fórum Regional de Oncologia “Os desafios do trabalho humanizado no 

tratamento oncológico” que será realizado pelo I.A.N.S.A – Instituição de Apoio Nossa 

Senhora Aparecida, no dia 30/10/2018 das 08h00 as 17h30, no Auditório do Senai. Não 

havendo outros assuntos a serem discutidos, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Daniel 

Alves Carrijo, lavro a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito. 

Franca, 25 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


